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BERÄTTELSEN OM SIGTUNA KOMMUN

Många som hör mitt namn tänker på den pittoreska staden vid Mälaren.
Det är sant, för det var här jag föddes som Sveriges första stad – som internationell mötesplats och handelsstad – för mer än tusen år sedan. Idag ryms
Märsta med Valsta och Steninge, Rosersberg, Arlanda och en levande landsbygd inom mina geografiska gränser. Gränser är annars inget för mig. Jag
vågar utmana förutfattade meningar och ser mig själv som en gränsöverskridande kosmopolit. Det internationella och mångkulturella har jag med mig
sedan födelsen. Jag välkomnar människor och platser med olika karaktär, för
jag vet att olikheter berikar. Varje år passerar många miljoner människor mig
via landets största flygplats. Men jag är mer än något man reser till eller från,
jag är en plats att komma hem till. Hos mig möts människor, kulturer och
företag. Hos mig föds nya tankar och idéer. Hos mig möts dåtid och framtid,
natur och stad, Sverige och världen.
Välkommen hem till mig.
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FÖRORD
Den här grafiska manualen ska vara ett verktyg för dig som ska producera visuellt
material med Sigtuna kommun som avsändare. Vare sig du arbetar inom kommunen
eller är en extern leverantör med uppdrag från kommunen.

Enhetlighet, tydlighet, konsekvens och igenkänning är några av nyckelorden och skäl till
varför en grafisk manual behövs. En kommuns
omfattande och mångsidiga verksamhet riktar
sig till en stor grupp människor i alla åldrar och
livssituationer. I Sigtuna kommun är vi ett stort
antal anställda med varierande uppgifter som
är verksamma inom flera olika områden. Vi är
alla olika men företräder en och samma aktör,
Sigtuna kommun. Därför behövs tydliga signaler som visar att det är kommunen som agerar.
En gemensam identitet som visar att olika förvaltningar och enheter verkar i samklang och
att vi tillsammans utgör en viktig garant för den
trygghet, seriositet och professionalism som
kommunen står för.

De viktigaste komponenterna i vår grafiska
manual är: logotypen, färgerna, bården,
typsnitten, cirkeln och bilderna.
Cirkeln är, tillsammans med logotypen,
den komponent som har starkast symboliska
värde. Cirklar kan användas för bilder, faktarutor och som grafiska element, och med dem
vill vi signalera centrum, mittpunkt, landningspunkt, pricken på kartan. Vi vill att Sigtuna
kommun ska attrahera många människor och
att alla ska känna sig välkomna. Här får hela
världen plats.
Sigtuna kommuns logotyp består av kommunvapnet, en sköld med en krona av guld
mellan tre sexuddiga stjärnor av silver och
texten Sigtuna kommun i en helhet. Kommun-

vapnet fastställdes 1971 då Sigtuna kommun
bildades ur en sammanslagning av Sigtuna och
Märsta. Motivet fanns tidigare i Sigtuna stadssigill 1311. Kronan i vapnet anger viktig plats,
vilket kan antyda att staden var ett kungasäte.
De tre sexuddade stjärnorna vet man inte vad
de stod för. Under årens lopp har kronan haft
olika utseende.
Den grafiska manualen gäller för alla verksamheter i kommunen. Vi hoppas att den ska
vara ett enkelt arbetsredskap att använda. För
att ytterligare förenkla framtagandet av olika
produkter har vi skapat Profilcenter som du
hittar via Insigt. Du är alltid välkommen att
kontakta kommunikationsenheten ifall du har
frågor eller behöver goda råd.
/Kommunikationsenheten, december 2016
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GRAFISKA ELEMENT
De viktigaste komponenterna i vår grafiska manual är:
logotypen, färgerna, bården, typsnitten, cirkeln och bilderna.

LOGOTYP
Kommunlogotypen finns i två varianter. En liggande, med Sigtuna kommun vänsterställt till höger om kommunvapnet, samt en stående med namnet centrerat ovanför
kommunvapnet. Logotypen ska alltid finnas med på material där Sigtuna kommun
är avsändare, både som enda avsändare eller tillsammans med andra aktörer.

Logotypens färger

Sköld
CMYK 100 70 0 0
PMS Reflexblå

Krona
CMYK 0 15 80 0
PMS 129

Kommunnamn
CMYK 0 0 0 100
PMS Svart

Stjärnor
CMYK 0 0 0 0
PMS Vit

Placering
Logotypen ska alltid finnas med på framsidan
av Sigtuna kommuns material, men på olika
sätt beroende på utförandet. Är det exempelvis
en annons, trycksak eller affisch placeras den
liggande logotypen i det nedre vänstra hörnet
ovanför bården. Har produkten en heltäckande
bild använder vi den stående logotypen med vit
bakgrundscirkel. Den får då placeras i något av
produktens fyra hörn, där den passar bäst med
hänsyn till bilden.
Görs det flera liknande produktioner försök placera logotypen på ett så konsekvent sätt
som möjligt för att underlätta igenkänningen.
Sigtuna kommuns logotyp ska också finnas på baksidan av trycksaker, så som foldrar
och broschyrer. Då i sin liggande form i nedre
vänstra hörnet.

I digitala medier
Logotypen ska vara med som avsändare även i
digitala medier. Använd den logotyp som passar
bäst. Används den i toppen av en hemsida passar den liggande logotypen bäst, precis som på
sigtuna.se. Men är det en profilbild i exempelvis
sociala medier används den stående med vit bakgrundscirkel då dessa profilbilder är kvadratiska.

Stående logotyp med
vit bakgrundscirkel

Cirklarna med färgexempel är tryckta i PMS koden
för respektive färg.
Liggande logotyp
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Storlek
Gällande logotypens storlek finns en bestämmelse och det är att vapenskölden inte får vara
mindre än sex millimeter hög. Detta för att den
alltid ska vara läsbar.
Minsta storlek
6 mm hög

Annars ska logotypens storlek förhålla
sig till produkten så att den inte tar för mycket
plats. I digitala produktioner ska logotypen vara
läsbar, detta gäller på alla enheter. Mobil, dator
eller surfplatta. För produktioner i vanliga format har Sigtuna kommun tagit fram regler för
de minsta storlekarna, detta för att de alltid ska
vara läsbara.

Frizon
Det är viktigt att logotypen syns tydligt. För att
uppnå detta har logotypen en frizon. Frizonen för
Sigtuna kommuns logotyp är bredden av vapenskölden, vilket betyder att det är den yta runtom
logotypen där inget annat får vara. Detta gäller
både ovan, under och på båda sidorna. Undantaget är när logotypen placeras ovanför bården,
då ska avståndet mellan logotypens nedre spets
och bården vara 4 mm.

Svartvit logotyp
Använd en färglogotyp så långt som möjligt,
för tydlighet och identifikation. Men trycks
produkten i svartvitt använd en svartvit logotyp.
Detta för att logotypen in ska förvanskas under
tryckprocessen.

• A5, bredd 35 mm
• A4, bredd 40 mm
• A3, bredd 55 mm
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Förvaltningslogotyper
I vissa fall är det kommunens förvaltningar
som är avsändare. För dessa finns speciellt
framtagna logotyper där förvaltningsnamnet
står skrivet under kommunvapnet och kommunnamn. Vid behov av engelska versioner av
förvaltningslogotypen kontakta kommunikationsenheten.

Kontaktinformation i samband med
logotypen
I samband med avsändarlogotypen på baksidan
av våra produkter ska det finnas kontaktinformation. Kontaktinformationen ska vara sex
millimeter till höger om den liggande logotypen.
Den stående logotypen används ej i samband
med kontaktinformation.

Kommunnamn

www.sigtuna.se
Förvaltningsnamn
6 mm

11 | GRAFISKA ELEMENT | Logotyp

Engelsk version
För informationsmaterial på engelska finns en
speciellt framtagen logotyp. Ingen annan skall
användas. Vid behov av engelska versioner av
förvaltningslogotypen kontakta kommunikationsenheten.

Så ska inte logotypen hanteras
Sigtuna kommuns logotyp ska bara användas i
två varianter. Den liggande vänsterställda samt
den stående med vit cirkel. Inga andra varianter
får förekomma.
Exempelvis får inte kommunvapnet användas enskilt, eller med annan text än Sigtuna
kommun. Den stående logotypen får heller inte
ha kommunnamnet under vapenskölden.

Endast vapnet, utan kommunnamn

Kommunvapnet kombinerat med
annantext än kommunnamnet

BVC

Kommunnamnet under vapnet
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FÄRGER
De färger vi använder i våra produkter kommunicerar Sigtuna kommuns varumärke
nästan lika mycket som logotypen. Det är därför viktigt att vara konsekvent i
användandet och enbart använda de färger som är framtagna.

Tänk på läsbarheten när produkten tas fram,
använd gärna en svagare styrka i färgen för att
texten ska bli tydlig och lätt för läsaren att ta till
sig. Löptext ska alltid vara svart.
Primärfärger
I Sigtuna Kommuns grafiska profil finns det fem
primärfärger. Dessa är lila, blå, grön, guldockra
och röd. Ingen av dessa är viktigare än någon
annan men välj en som ska vara den dominerande
färgen genom hela produkten.
Färger kan med fördel användas i cirklarna
och då i procent. Men när de används i bården
ska de alltid vara i hundra procents styrka.

Lila
CMYK 50 40 10 40
RGB 99 104 131
PMS 668
HEX #636883
60%

30%

Blå
CMYK 80 50 0 0
RGB 57 115 185
PMS 660
HEX #3374b5
60%

30%

60%

30%

CMYK 20 55 14 17
RGB 184 124 150
PMS 688
HEX #b87c96

Cirklarna med färgexempel på denna och nästa sida är
tryckta i PMS koden för respektive färg.
Guldockra
CMYK 20 55 100 0
RGB 207 130 15
PMS 717
HEX #cf820f
60%
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Grön
CMYK 35 15 100 0
RGB 185 186 15
PMS 7744
HEX #B9BA0F

30%

Röd
CMYK 20 100 100 0
RGB 197 14 31
PMS 193
HEX #c50e1f

CMYK 20 40 30 0
RGB 209 166 162
PMS 5015
HEX #d1a6a2

Komplementfärger
Det finns även fem kompletterande färger som
kan användas i produkter för att skapa ett mer
varierande och levande uttryck. Använd dessa i
cirklar, tonplattor, diagram och eller andra grafiska element. Genom att använda dem i olika
procentstyrka upplevs produkten som lättare
och mer luftig.

CMYK 0 55 190 0
RGB 240 139 39
PMS 716
HEX #f08b27
75%

50%

30%

CMYK 5 17 42 14
RGB 218 193 146
PMS 466
HEX #dac192
75%

50%

CMYK 23 0 89 0
RGB 216 218 44
PMS 381
HEX #d8da2c

CMYK 0 30 99 0
RGB 250 187 0
PMS 7408
HEX #fabb00
75%

50%

30%

75%

50%

30%

CMYK 60 29 0 0
RGB 110 160 209
PMS 659
HEX #6ea0d1
30%

75%

50%

30%
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Dekormönster
Dekormönstren ska används främst i animerad
form. Exempelvis i filmer, som avslutning, eller
i digitala produktioner. De animerade dekormönstren hittar du i profilcentret.
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BÅRDEN
Bården användas för att skapa inramning till våra trycksaker. Den ligger alltid
i nederkant och ska endast vara i kommunens alla fem primärfärger.

Genom att konsekvent använda bården förstärker vi kommunens profil och förtydligar
vem avsändaren är. Den ska finnas med på alla
framsidor vid exempelvis omslag, annonser eller affischer. Men den kan även användas inuti
foldrar och broschyrer.
För en produktion som har storleken A4
eller A5 ska bården vara fem millimeter hög.
Är formatet större, exempelvis A3 eller affischformat, ska bården anpassas proportionerligt.

A5 FOLDER

SKALA1:1

35 mm bred

5 mm hög
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CIRKELN
Cirkeln är ett av Sigtuna kommuns kraftigaste grafiska element. Den symboliserar
centrum, mittpunkt. Det är genom användandet av cirkeln vi sätter Sigtuna på kartan.

Cirkeln kan användas på flera sätt och i flera
sammanhang. Bland annat som ram för bilder,
som faktarutor eller bara som grafiska element.
Cirkeln kan göras i samtliga Sigtuna kommuns
färger, både primär- och komplementfärger
och även i procentuell styrka.
När cirklar är placerade på andra cirklar
ska alla cirklar som ligger på en annan cirkel ha
en vit kantlinje på 0,75 pkt. Annars ska ingen
ram förekomma.

Vit kantlinje
0,75 pkt

Genom att kombinera två eller
flera cirklar i olika storlekar
skapas en lekfull dynamik som
kan varieras på olika sätt
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TYPOGRAFI
För att stärka den sammansatta bilden av Sigtuna kommun använder vi alltid
samma typsnitt.

Typsnitten är valda för att spegla Sigtuna
kommun, med mottagaren i fokus. Därför har
vi valt Garamond för löpande text, vilket är
ett ytterst läsvänligt typsnitt. För rubriker använder vi främst olika varianter av Frutiger.
Detta för att skapa en dynamik mellan rubrik
och löptext. Löptext ska alltid vara svart.
I ingresser används Frutiger som typsnitt.
Är produkten av ett kortare format, exempelvis en annons eller affisch, kan Frutiger även
användas för löptext.
Vid digitala produktioner kan inte alltid
Frutiger och Garamond användas. Använd då
främst Arial eller likvärdiga typsnitt.

Interna produktioner
För interna produktioner, exempelvis nyhetsblad, Worddokument och annat material som
du själv producerar, använd Arial istället för
Frutiger i rubriker. Detta då alla datorer inte är
utrustade med Frutiger. Samma regelverk gäller
för hur typsnitten ska användas.
För löptext används Garamond eller Arial
även vid interna produktioner.

Externa produktioner
Med externa produktioner menas de produkter
du beställer från en extern part så som reklambyråer eller grafiska formgivare. Men det kan
även vara produkter som Sigtuna kommuns
kommunikationsavdelning tar fram.
I dessa produktioner används alltid Frutiger till rubriker och Garamond för löptext. I
rubriker ges även utrymme att leka med olika
varianter av Frutiger.
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Frutiger

abc
Light Condensed

Italic

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789

Light

Roman

Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789
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Garamond

Arial

Italic

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789

Regular

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789

Bold

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789

abc

abc
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BILDSPRÅK
Bilden är ett väldigt starkt element där mottagaren adderar och associerar mycket själv.
Därför ska bilder som används tillsammans med Sigtuna kommun vara positiva och
varma. I valet av bilder kan vi uppmuntra de positiva associationerna till kommunen.

Kontraster
I Sigtuna kommuns bildspråk används kontraster för att visa bredden inom kommunen. Ett
exempel är att använda byggnader som klocktornet i Steninge och flygledartornet på Arlanda.
Ett annat exempel kan vara variationen på
bostadshus mellan trähus och flervåningshus.
Bilderna ska signalera att Sigtuna kommun är
en mångsidig och kontrastrik plats med dess
människor, bebyggelse och landskap.
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Vad ska våra bilder förmedla?
Om det finns människor med i bilden ska de
helst titta in i kameran, då detta skapar kontakt
och närhet. En rygg skapar istället anonymitet
och distans. Använder du en bild för att presentera en verksamhet beskriv den då gärna
genom interaktionen mellan brukare och medarbetare i naturliga sammanhang.
Bilderna ska vara autentiska och fånga levande och aktiva ögonblick. Undvik bilder som
kan ge negativa associationer eller uppfattas
som gamla och omoderna. Undvik även bilder
som har röriga bakgrunder.
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Bildbank
Sigtuna kommun har en bildbank där du fritt
kan använda bilder. Bildbanken når du från
profilcentret.

Tillstånd och upphovsman
Om det i bilden går att identifiera personer
behövs ett skriftligt medgivande. Detta är en
blankett som personen fyller i när fotot tas. Används andra bilder än kommunens egna måste
vi betala för användandet. Denna kostnad kan
variera stort beroende på bild och vad den ska
användas till. Till exempel kan kostnaden variera om bilden används digitalt eller i tryck.
Om användanderätten går ut, även om vi redan använt bilder, kan det vara fråga om en ny
kostnad.
Fotografens namn ska alltid stå i samband
med bilden.
Om du känner dig osäker kontakta kommunikationsenheten. Där kan du få hjälp med
medgivandeblanketter samt med råd och tips
om vad som gäller.

Fotograf: Rosie Alm

Bildspråk i digitala medier
I digitala medier gäller Sigtuna kommuns allmänna bildspråk. I profilerande bilder, så som
toppbilder, används med fördel kontrasterande
bilder. Övriga bilder ska precis som bilder i andra produktioner ge en positiv bild av Sigtuna
kommun.

Fotografens
namn i samband
med bilden
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GRAFISK PRODUKTION
I grafiska produktioner finns möjligheten att använda hela vår grafiska
profil och lyfta fram innehållet. Om produktionen sker externt, exempelvis
hos en reklambyrå skicka då med den grafiska profilen så att de får rätt
förutsättningar.
Innan trycksaker beställs tänk igenom hur många exemplar som behövs
samt hur stort omfång produkten ska ha. Tänk också gärna efter ifall en
trycksak är det absolut bästa sättet att förmedla din information. Kan du
använda någon annan form för att nå din målgrupp på absolut bästa sätt?

TRYCKSAKER
I trycksaksverktyget kan du själv skapa flera produkter utifrån olika mallar. Det
behövs ingen förkunskap och alla typsnitt och logotyper är redan inlagda. Här kan
du skapa produkter som affischer, flygblad, foldrar och roll-ups.

När en produkt skapas i trycksaksverktyget får
du en PDF antingen avsedd för tryck eller för
digital nedladdning. Om du valde en tryckfärdig
PDF kan du nu kontakta tryckeriet.
På följande sidor kommer exempel på olika
typer av layout för olika typer av produktioner.

Här kan du bytafärg
på bården och cirklarna
i din mall

Ladda upp din egen bild
eller välj en ur vår bildbank

Textrutor med förvalda
typsnitt för rubrik,
underrubrik och brödtext

Du hittar trycksaksverktyget
i Profilcenter på Insigt
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Broschyr och folder
På framsidan har den liggande logotypen placerats i nedre vänstra hörnet ovanför bården,
som i denna produktion satts i primärfärgen
röd då den förstärker och konstaterar bilden på
ett bra sätt. Rubriken är satt i Frutiger med en
underrubrik i svart av samma typsnitt.
För inlagan finns flera sorters mallar med
olika uppställningar på bilder. I exemplen visas
en variant med trebildskollage i spaltform och
en med trebildskollage som täcker en helsida
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Dessa exempel har istället en utfallande/heltäckande bild på framsidan. Den stående logotypen är placerad i en vit cirkel i ett av hörnen
för att inte inverka på bilden för mycket. I det
högra exemplet har rubriken placerats i en cirkel.
Även inuti foldrar och broschyrer finns
sidvarianter med utfallande bild.
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Foldrar finns även som vikbara varianter i A3
och A4 format med alternativt sex och åtta sidor.
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Affischer, inbjudningar, vykort och
flygblad
För att informera om evenemang som kommunen arrangerar finns det flera produkter man
kan använda. Exempelvis affischer, inbjudningar eller flygblad.
Vid produktioner av affischer ges stor frihet
i bildval med mera. Men den grafiska profilen
ska ändå följas. Logotypen ska finnas med samt
bården. Affischer görs oftast i A3, flygblad i A4.
Mallar för samtliga produktioner finns i
trycksaksverktyget.

AFFISCHER
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FLYGBLAD

INBJUDNINGAR

VYKORT
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DIGITAL PRODUKTION
Vid digitala produktioner utanför Sigtuna kommuns hemsida är det viktigt att
Sigtuna Kommun syns tydligt som avsändare. Detta gäller i sociala kanaler så väl
som egenuppsatta bloggar eller hemsidor.

Att tänka på
Det finns flera tjänster där man sätter upp egna
hemsidor och bloggar. När dessa skapas gäller
fortfarande den grafiska profilen så långt det är
möjligt. Försök exempelvis använda typsnittet
Arial. Om detta inte finns använd ett liknande
typsnitt utan klackar.
Flera av dessa tjänster är responsiva. Detta
innebär att de automatiskt anpassar sig till mobil
eller surfplattor. Det är då viktigt att testa din
sida innan du publicerar. Bilder kan exempelvis
ofta bli fel när man tittar på mobilen, att det
viktigaste inte syns.

Kommunal verksamhet
FACEBOOK MOBILBILD
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Bilder får inte vara för tunga när du laddar
upp dem. Mottagaren ska ladda ned dem, kanske
på sin mobil där internet är långsammare. Bildstorleken ska helst inte vara över 1 mb. Bilder ska
med fördel även vara i liggande format. Detta då
vi scrollar och det blir jobbigt om en bild tar upp
för mycket skärmyta.
I sociala kanaler eller andra platser där det
finns en profilbild använd Sigtuna kommuns
stående logotyp med vit bakgrundscirkel, eftersom dessa profilbilder oftast är kvadratiska.

Sigtuna kommun
FACEBOOK TOPPBILD

Like

Message

•••

DOKUMENT OCH MALLAR
Med kontorstryck menas de format som används i det dagliga arbetet.
Exempelvis brevmallar, brevpapper och korrespondenskort.

Mallar för dessa produkter återfinns bland mallar
i Office-programmen. Mallarna är anpassade för
egna utskrifter, utan utfallande bård.

WORDMALLAR
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Presentationer i Powerpoint
Kommunens mallar för Powerpoint finns förinstallerade i Office-paketet på samtliga datorer.
När Sigtuna kommun tillsammans med en
samarbetspartner står som avsändare ska samtliga
logotyper finnas med på öppningssidan. Men
inte på efterföljande sidor.

Mallarna för Powerpoint
finns i kommunens fem
primära färger
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VISITKORT
Visitkort beställs via visitkortsportalen. Där fyller du i dina uppgifter och väljer
antal. Sedan trycks dessa och levereras till dig. Du kan även välja vilken färg du vill
ha på ditt visitkort.

Här frångår vi principen om att den liggande
loggan ska ligga ovanför bården. Loggan har
istället placerats i övre vänstra hörnet.
Visitkorten finns i kommunens fem primära färger. Baksidan ligger förvald med budskapet, Välkommen till Sigtuna kommun, men kan
anpassas till en engelsk version av visitkortets
framsida.
Det går också att beställa visitkort med
Arlandagymnasiets logotyp. Se avsnittet Riktlinjer särprofilerade verksamheter.

Engelsk baksida
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UTSTÄLLNINGAR OCH MONTERMATERIAL
Det finns flera olika typer av material att använda på en mässa. Exempelvis fondvägg, gatupratare eller roll-ups.

Material för mässor och utställningar tas fram
av en extern byrå. Kravställningen är viktig för
att resultatet ska bli bra. Kontakta kommunikationsenheten för att i samråd ta fram en kravspecifikation för den aktuella utställningen eller
montern.

EXEMPEL PÅ FONDVÄGG
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EXEMPEL PÅ FONDVÄGG

Roll-ups
Information på roll-ups ska vara kort och kärnfull för att mottagaren snabbt ska kunna ta den
till sig. Placera det som är viktigt högt upp på
enheten.
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ANNONSER
De annonser som produceras ska följa Sigtuna kommuns grafiska profil. Många
av de annonser som skapas är platsannonser eller informationsannonser. De olika
typerna har olika utseenden.

Sigtuna kommuns annonser produceras av
kommunikationsenheten eller av extern byrå.
Textstorlek och utseende styrs i stor mån
av utrymme. Olika publikationer har ofta olika
storlek på sina annonser. Kontakta kommunikationsenheten om du känner dig osäker.
Ansvar för att boka annonsutrymme faller
på dig som beställare, men är du osäker kontakta kommunikationsenheten.
Onlineannonsering och banners
Formaten vid bannerannonsering kan skilja sig
enormt mellan olika sidor. Kontakta kommunikationsenheten om du känner dig osäker.

REKRYTERINGSANNONSER
Eventuell logotyp
rekryteringsbyrå

INFORMATIONSANNONSER
Cirklar förekommer alltid
i informationsannonser
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PROFILPRODUKTER
Använd den liggande logotypen i färg i största möjliga mån. Annars den stående
logotypen med vit bakgrundscirkel.

Här följer exempel på profilprodukter.
Variationen kan vara mycket stor. Vissa
produkter kan vara helt i någon av kommunens
primära färger, andra i standardutförande.

Arbetskläder
Arbetskläder beställs hos vår upphandlade leverantör. Logotypen trycks på överdelens vänstra
bröst. Vid önskemål trycks förvaltningens alternativt enhetens namn i text på ryggen.

USB-minne

Paraply

Tygkasse

Keps
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SKYLTAR OCH FORDONSPROFILERING
Tydliga och bra skyltar är viktigt i en kommun. Men det är skillnad på
skylt och skylt, dels beträffande innehåll, dels beträffande läge och
placering. Därför måste man i varje enskilt fall titta på förutsättningar
som arkitektur, omgivning, kulturhistoriska värden, belysning etc.

SKYLTAR
Fasadskyltning och andra skyltar ska anpassas efter omständigheterna, så som
arkitektur och placering. Men övergripande gäller samma regler som för användning
av Sigtuna kommuns logotyp och förvaltningslogotyper.

Exteriör skyltning
När det gäller fasadskyltning av kommunala
verksamheter ska kommunens stående logotyp
med vit bakgrundscirkel alltid användas, följd
av skylttexten. Härigenom undviker vi att verksamheten uppfattas som en logotyp. Ett enda
undantag från denna regel görs: skylten på kommunhuset.
Texten anpassas efter färg på fasaden, vit
eller 80 procent svart. Typsnitt på skyltarna är
Frutiger 65 Bold och versaler.

FASADSKYLT PÅ KOMMUNHUSET

Sigtuna kommun
EXEMPEL PÅ FASADSKYLT FÖR VERKSAMHET

FORUM

SKYLTTEXT
Frutiger 65 Bold
HÖJD PÅ SKYLTTEXT
Halva höjden av logocirkeln

S:TA GERTRUDS SKOLA

Förskola
SEKUNDÄR TEXT
Högerjusterad
HÖJD PÅ TEXT
Halva höjden av den
primära texthöjden
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Interiör skyltning
För interiör skyltning i Sigtuna kommuns lokaler
finns speciellt framtagna format.
Din personliga dörrskylt gör du själv i
trycksaksverktyget.

Rektorsexpedition
Skolsköterska
Klassrum:
A11
A12
A13

INOMHUSSKYLTAR
SKYLTTEXT
Frutiger 55 Roman
ca 100 p eller minst
2,5 cm höga bokstäver

DÖRRSKYLT
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BYGGSKYLTAR
Grafiska riktlinjer och produktionshänvisningar av byggskyltar hittar du i den
separata manualen BYGGSKYLTSMANUALEN.

Under hösten 2017 kommer ett
underhållsarbete att utföras
på Sockenvägen.
Här bygger Sigtuna kommun

NYTT BADHUS

Vänligen följ omdirigering.

Ett modernt inomhusbad för hela familjen med friskvårdsoch relaxavdelning. Planerad byggstart 2017.
Sigtuna kommun, telefon 08-591 260 00, www.sigtuna.se

Eventuell logotyp
byggfirma
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FORDONSPROFILERING
Utseendet på kommunens fordon varierar beroende på fordonstyp. Men det ska
alltid framgå att det är en tjänstebil genom att fordonet bär Sigtuna kommuns
logotyp.

Samtliga fordon skall vara vita med Sigtuna
kommuns logga på det främre dörrparet, alltså
på båda framdörrarna.
När en verksamhet, som exempelvis kultur
& fritid, teknik & natur eller IT-drift, ska markeras på fordonet placeras texten ovanpå en
bård i guldockra. Ska ytterligare text läggas till
placeras den under bården i en mindre typgrad.
Baktill på fordonet placeras kommunens
webbadress, www.sigtuna.se.

kultur & fritid

På fordon används endast
bården i guldockra. Bården ska
endast läggas till i samband
med verksamhetsmarkering.

Verksamhet

Lämnas tomt om
ingen ytterligare
text finns
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RIKTLINJER
SÄRPROFILERADE VERKSAMHETER
Det finns en rad verksamheter som ägs och drivs i kommunens regi, men
som är helt eller delvis särprofilerade. Bland dem finns kommunala bolag,
skolor, bibliotek, muséer och andra kulturverksamheter.
Att signalera tillhörighet är viktigt för att tydliggöra att det är en verksamhet,
som ägs och drivs i kommunal regi, och som kommunen därmed har det
yttersta ansvaret för. Det är viktigt att medarbetare, invånare och andra
intressenter kan få insyn, en överblick över kommunens verksamheter, förstå
dess inbördes sammanhang och se en röd tråd. Ur kommunens perspektiv är
det också viktigt att verksamheter, som kommer invånare och andra
intressenter till nytta, kopplas till Sigtuna kommun.

ARLANDAGYMNASIET OCH SIGTUNA MUSEUM & ART
Arlandagymnasiet och Sigtuna Museum & Art har egna, etablerade ordbilder och
logotyper som får leva vidare och användas inom ramen för den nya grafiska profilen.

Dessa verksamheter får behålla sina respektive
namn/logotyper, men de ska alltid kombineras
med kommunens logotyp.
För Sigtuna museum och Konsthall Märsta
gäller att i marknadsföringen kring utställningar
(affischer, gatupratare, annonser etc.) ska
Sigtuna kommuns grafiska profil alltid följas.
Sigtuna kommuns logotyp och bård tillsammans med verksamhetens egna ordbild eller
logotyp ska alltid kommuniceras.
Formgivning av material i utställningar ska
ha en konstnärlig frihet och kunna frångå den
grafiska profilen.
Arlandagymnasiets logotyp är den enda
logotypen som får ligga med på kommunens
visitkort utöver kommunens egen logotyp.
Visitkorten beställs genom kommunens visitkortsportal.

ORDBILD:
Konsthall Märsta

ORDBILD:
Sigtuna museum

EXEMPEL AVSÄNDARE PÅ AFFISCH

LOGOTYP:
Arlandagymnasiet

SPECIELLA VISITKORT FÖR ARLANDAGYMNASIET
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EXEMPEL FOLDER KONSTHALL MÄRSTA

EXEMPEL AFFISCH KONSTHALL MÄRSTA
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KOMMUNALA BOLAG
SigtunaHem och Sigtuna Vatten & Renhållning är helt ägda av Sigtuna kommun.

De kommunala bolagen har egna etablerade
grafiska profiler och är helt särprofilerade från
Sigtuna kommuns grafiska profil med ett undantag: samtliga kommunala bolag ska ha en
gemensam tillhörighetsmarkör.
På centrala kontaktytor, som webbplats,
annonser, sociala kanaler, trycksaker, och i
mailsignaturer finns alltid en tydlig och synligt
formulerad tillhörighet till Sigtuna kommun,
i form av formuleringen ”en del av Sigtuna
kommun”.
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”en del av Sigtuna kommun”

PAPPER
Papper som används i Sigtuna kommuns produkter ska vara av hög kvalitet,
vara skonsamt mot miljön men samtidigt kostnadseffektivt.
Vid extern produktion rådgör med leverantör eller tryckeri.

PAPPER
Papper kan delas in i två huvudkategorier, bestruket och obestruket papper. Valet
av papper påverkar hur din trycksak tas emot av läsaren.

Bestruket papper har en behandlad yta som
ger en större glans, det är sådant papper som
används i exempelvis magasin eller foton.
Obestruket papper däremot har en annan ytbehandling som ger mer textur och inte samma
glans. Dessa olika typer påverkar tryckprocessen olika, ett bestruket papper suger inte upp
lika mycket färg.
Ett obestruket papper gör sig bra när man
trycker text. Det ökar läsbarheten när glansen
försvinner. Obestruket papper är exempelvis
tidningspapper eller kopieringspapper.
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Kommunens upphandlade tryckerier
Används upphandlade tryckerier som Sigtuna
kommun har ramavtal med har miljöhänsyn
vid val av papper för tryckproduktion säkrats i
vid upphandlingen.
Tryckerierna garanterar att pappersvaran
som används för vår räkning kommer från ett
certifierat, uthålligt skogsbruk, t ex FSC (Forest
Stewardship Council), PEFC (Pan European
Forest Council) eller ett skogsbruk med motsvarande, verifierad certifiering. Tryckerierna
har dessutom förbundit sig att leverera produkter som uppfyller kriterierna för SIS Svanen,
Bra Miljöval eller motsvarande. Miljökraven
avser pappersråvara, tryckfärger och återvinningsbarhet.

Södergatan 20, 195 85 Märsta
Tel: 08-591 260 00 www.sigtuna.se

